Teljesítmény nyilatkozat: No. CPR-IT1/0173
1. A termék egyedi azonosító kódja: MAPEFLOOR

I 300 SL

2. Típus, tétel vagy sorozatszám, vagy bármely más olyan elem, amely lehetővé teszi az építési
termék azonosítását a CPR 11. cikk (4) bekezdése szerint:

TÖLTÖTT SZINTETIKUS GYANTA (SR - B 2,0 - IR 20 - AR 0,5)
3. Az építési termék rendeltetésszerű használata vagy felhasználása a vonatkozó harmonizált
műszaki előírásoknak megfelelően, a gyártó előírásainak megfelelően:

Szintetikus töltött gyanta anyag belső használatra padlóépítésben
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és kapcsolattartási címe
a 11. cikk (5) bekezdése szerint:):
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)

www.mapei.it
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és elérhetősége, akinek
megbízatása lefedi a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatokat:

Nem alkalmazható
6. Az építési termék teljesítmény -állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer
vagy rendszerek az V. mellékletben meghatározottak szerint:

Rendszer 4
Rendszer 3 tűzvédelmi osztályozásra
7. A harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat
esetében:

Az MPA Dresden GmbH bejelentett vizsgáló laboratórium, 0767., a 3. rendszer
alapján elvégezte a gyártó által vett mintákon a tűzvédelmi osztály
meghatározását, és kiadta a 2007-B-3039/19 sz. jelentést.
8. Abban az esetben, ha a teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, amelyre
vonatkozóan európai műszaki értékelést adtak ki::
Nem alkalmazható
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok
Tűzvédelmi osztályozás:
Korrozív anyag kibocsátás:
Vízáteresztő képesség:
Kopásállóság:
Ragasztóerő:
Ütésállóság:
Hangszigetelés:
Hangelnyelés:
Hőállóság:
Vegyi ellenállás:

Teljesítmény

Harmonizált
műszaki előírások

Class Bfl–s1
SR
NPD
AR0,5
B2,0
IR20
NPD
NPD
NPD
NPD

EN 13813:2002

10.
1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban megadott
teljesítménynek.
Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére
állították ki.

[IT1/0173.0/HU]

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: Paolo Murelli

–

vállalati min. ir.

vezető
Milánó, 01/07/2013
(kiadás helye és dátuma)
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(aláírás)
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